
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ECONOMIA

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 350-1992 Fq.Con.núm. 33/28 V legislatura Any 2000 Núm. 8

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Joan B. Gomila i Barber.

Sessió celebrada dia  23 de març del 2000

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMPAREIXENCES:

1. RGE núm. 672/00, presentada per quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Sr. Conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de celebrar sessió informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera. 110
 



110 ECONOMIA / Núm. 8 /  23 de març del 2000

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començem la sessió d'avui, i en
primer lloc demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí. Margarita Capó en substitució de Jaume Font.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Ma Antònia Vadell.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Andreu crespí substitueix Salvador Cànoves.

EL SR. PONS I PONS:

Tirso Pons substitueix Joan Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.1 Compareixença RGE núm. 672/00, presentada per
quatre diputats membres de la Comissió d'Economia, adscrits
al Grup Parlamentari  Popular, de l'Hble. Sr. Conseller
d'Agricultura, Comerç i Indústria, per tal de celebrar sessió
informativa sobre els resultats de les ajudes a explotacions
afectades per la sequera.

L'únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en la
compareixença 672/00, presentada per quatre diputats membres
de la Comissió d'Economia, adscrits al Grup Parlamentari
Popular, mitjançant la qual solAliciten la compareixença del
conseller d'Agricultura, Comerç i Indústria per tal de celebrar
sessió informativa sobre els resultats de les ajudes a
explotacions afectades per la sequera.

Té la paraula l'Hble. Conseller Joan Mayol.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan
Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, jo tenia l’esperança de
comparèixer al Parlament coincidint amb una generosa pluja que
esperam fa dies, però s’ha vist frustrada, perquè tot i que estem
en el dia meteorològic mundial, la meteorologia continua essent
molt desfavorable.

Crec que no és necessari que m’estengui en les dades
meteorològiques que justifiquen la compareixença d’avui, els
mitjans de comunicació n’han donat compte de manera
detallada i reiterada, i crec que vostès que són persones atentes
a aquesta informació, estan al corrent del que es publica i no
insistiré en aquest punt. 

En qualsevol cas, a manera de resum, sí que podem indicar
que l’any agrícola 99, que és, com vostès saben, del 15 de

setembre al 15 de setembre, les pluges caigudes a Balears
només varen ser un 74% del que es correspon a un any normal
i que si consideràssim les pluges caigudes durant l’any natural
del 99, és a dir a partir de 1r de gener, la pluja caiguda va ser
només del 44%, respecte de la que sol existir en un any normal.
Per tant, evidentment, la repercussió d’aquestes precipitacions
damunt la producció agrària, poden ser molt importants. Molt
importants però desiguals quant a les produccions. Hi va haver
espècies o productes que per altres irregularitats
meteorològiques, un hivern extraordinàriament temperat i una
primavera prou càlida, varen ser, paradoxalment, molt
favorables; en concret, per posar-los un exemple, la collida
d’ametlles va superar les 16.100 tones per primera vegada des
de l’any 95, que havien estat 14.900, el 96, 15.500, el 97, 13.500,
el 98, només de 14.600 i en canvi, l’any 99, com els dic,
superaren les 16.000 tones.

També hi va haver altres productes que varen tenir una
anyada extraordinària, per exemple el cas de la vinya, on una
producció molt bona es va veure acompanyada d’una qualitat
també molt elevada que repercutirà en els vins de l’any 99 que
seran i són ben apreciats pel mercat. També han estat
importants les dades positives en el sector hortofrutícola, ja
que la sequera ha impedit la proliferació de malalties
criptogàmiques que moltes vegades afecten aquest tipus de
productes i que, per tant, varen tenir una qualitat i quantitat
bastant bones, tot i que és impossible quantificar-ho a aquestes
altures perquè són productes molt heterogenis i els preus
poden oscilAlar de forma molt diferent.

De manera que, la sequera va incidir especialment en dos
tipus de produccions, per un costat a la producció de gra, on la
pèrdua es pot estimar en un 40% respecte d’anys normals, i això
suposaria una pèrdua de devers 22.000 tones amb un valor de
450 milions de pessetes. Igualment, i de manera també molt
important, als farratges, l’aliment del bestiar, on la producció es
va veure minvada en un 50%, això poden significar unes
150.000 tones de farratges i un valor igualment de 450 milions
de pessetes. Per tant, ens trobaríem amb unes pèrdues que
serien una disminució de renda que seria de 900 milions de
pessetes.

En aquest aspecte, la conselleria va considerar la necessitat
d’obrir línies específiques d’ajudes, algunes en coordinació
amb el Ministeri d’Agricultura, sempre dins el marc de la
política europea, i d’altres d’una manera més particular de la
nostra comunitat autònoma. La més important per volum ha
estat la dels préstecs subvencionats, es va publicar l’ordre
corresponent a aquesta línia dia 6 de setembre del 1999, es
varen rebre 312 peticions per valor de 592.500 pessetes i s’han
pogut atendre, per ajustar-se a les condicions que l’ordre
establia, 290, és a dir, la immensa majoria de les peticions, per
un valor de 406 milions de pessetes. Estam pendents que les
entitats financeres ens confirmin els préstecs que es varen
formalitzar i, en qualsevol cas, com vostès saben, els interessos
que han de satisfer els que s’acullen a aquesta línia són del 0%,
és una subvenció completa al préstec que es vulgui formular.

Per tant, el pressupost vigent recull les reserves necessàries
per atendre aquestes subvencions que hem estimat en un valor
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aproximat de 12 milions de pessetes, que s’acumulen als
35.195.254 pessetes que es corresponen als préstecs
formalitzats en ocasió de la sequera de l’any 95. 

Tal com s’ha iniciat l’any, amb una tardor que va ser
correcta o normal, amb pluges, però amb un hivern sec,
especialment en aquests dos darrers mesos, hem considerat
oportú i necessari establir també una reserva per poder obrir
una nova línia de préstecs subvencionats que hem quantificat
en 20 milions de pessetes per atendre els préstecs d’aquest
primer any si s’hagués de formular.

En aquesta línia també hem modificat l’ordre per la qual els
productors es poden acollir a retirades de terres a zones no
cultivades que tenguin dret a subvenció dins els programes
europeus que era entre el 10 i el 20% segons la producció de
cada productor, i que s’ha incrementat fins al 50%, això
consideram que permetrà accedir a les subvencions de Feoga
a molts de productors que, en cas contrari, haguessin quedat
fora, ja que la sequera a determinades regions, a determinades
comarques de les nostres illes, pot tenir ja, en aquests
moments, un caràcter irreversible, les zones de terres més
primes, en canvi, a les zones de terres més ben conformades
encara és possible que si les precipitacions de la primavera
fossin abundants, l’anyada es pogués salvar. Consideram,
però, que a les zones de terra prima, aquest increment de
superfície retirada subvencionable garanteix uns ingressos als
agricultors que els poden permetre que els mals no siguin tan
importants. Aquesta ordre és concretament la de dia 29 de
febrer de l’any 2000, que es va publicar al BOIB de dia 14 de
març.

Si passam a considerar els efectes o les ajudes establertes
per a aliments de bestiar, n’hi ha hagut una específicament
adreçada a la sequera, que ha estat la campanya d’oví i caprí
que va posar en marxa l’empresa Semilla, gràcies a una
subvenció del Govern de la comunitat autònoma que va ser
acordada dia 17 de desembre, i que em plau donar-los una
relació cronològica de com s’ha pogut tramitar aquest
expedient . Com els deia, dia 17 de desembre, el Consell de
Govern va acordar la subvenció a Semilla, dia 28 de desembre,
els informes tècnics i els projectes d’inversió corresponent
varen estar redactats, el consell d’administració es va reunir
immediatament, dia 29 de desembre, per acordar la convocatòria
de concurs, aquí sí que vàrem haver d’esperar fins dia 11 que
es va publicar, les festes de Nadal expliquen aquest lapse; dia
24 de gener ja s’adjudicava aquesta campanya, i dia 9 de febrer
es feia la primera entrega als ramaders que s’havien acollit a
aquesta campanya. Crec que ha estat una tramitació d’una
agilitat molt gran, pensin que estam en un termini inferior a dos
mesos des que els doblers existeixen fins que els doblers han
estat ja gastats, i ahir mateix, en una visita a cooperatives, els
ramaders em comentaven la seva sorpresa que això s’hagués
pogut fer amb aquests terminis tan breus, tenint en compte, a
més, una petita complicació en el concurs, ja que l’empresa que
va resultar adjudicatària va renunciar a l’execució del programa,
p er motius aparentment deguts a errors comptables a l’hora de
formalitzar la proposta, i que es va haver d’adjudicar a la
segona empresa que es presentava a aquest concurs.

En total, s’han pogut atendre, fins ara, la campanya no és
completament tancada, 1.895 peticions amb una reacció de 15
quilògrams de pinso per cap de bestiar inscrit a la corresponent
cartilla ramadera. Jo crec que la campanya ha tengut resultats
molt positius a dos nivells, per un costat, evidentment,
l’atenció directa al bestiar que durant aquests mesos d’hivern
ha tengut recursos molt limitats o quasi inexistents en algunes
explotacions, i per altra banda, també, robustir el teixit
cooperatiu, ja que hem optat perquè la distribució de pinsos es
fes a través dels magatzems Colgor 2, de cooperatives a tots els
pobles, allà on existeixen.

El disseny del pinso que varen formular els Serveis Tècnics
de la conselleria, que si a qualcú li interessa tenc aquí la
composició exacta, va ser un pinso natural fet a partir d’ordis
trucats, polpa de garrova, etc., de manera que fos compatible
amb qualsevol altre pinso que els ramaders estiguessin
utilitzats a les seves explotacions. Si haguéssim optat per un
pinso comercial, hi hagués pogut haver un problema de canvi
de règim alimentari d’animals avesats a un altre aliment i, per
tant, jo crec que va ser un encert dels Serveis Tècnics optar per
un pinso completament natural, compatible amb qualsevol altre
tipus d’alimentació al qual els animals estiguessin avesats i
que, per tant, es pogués fer compatible amb qualsevol altra
reacció alimentària. Per altra banda, el fet de canalitzar aquesta
ajuda a través de les cooperatives ha permès a aquestes
entitats incrementar la seva labor amb els seus associats,
resoldre problemes d’emmagatzemament que no totes les
explotacions poden tenir ben resolts, pensin que hi ha molts
d’explotadors de bestiar oví que són agricultors a temps parcial,
que tenen molt pocs animals que no disposen
d’infraestructures d’emmagatzemament, etc., i el marge que les
cooperatives han necessitat que ha estat de 3 pessetes per
quilògram, és molt inferior a l’estalvi que ha suposat fer una
compra a l’engròs, en lloc de concedir una ajuda econòmica
directa als explotadors, com alguna associació reclamava.

Avui mateix, en relació al futur que no s’augura
excessivament favorable, he tengut una conversa telefònica
amb el secretari del ministre que abans d’ahir es va entrevistar
amb el comissari Fisler i pensava que podia ser interessant per
a vostès, com per a mi, conèixer els resultats d’aquestes
gestions de primera mà. El ministeri ens ha avançat que han
acordat dur una línia conjunta amb Portugal davant aquesta
reclamació davant la Unió Europea, com vostès segurament
saben també, el criteri de la Unió Europea és que, en principi,
no hi pot haver subvencions extraordinàries per a sequera,
afortunadament hi ha aquestes dues paraules, “en principi”,
que volen dir que al final sí que n’hi pot haver. I concretament
el ministeri es planteja una línia que per a nosaltres resulta molt
especialment satisfactòria, i és poder donar suport al transport
de cereal pinso a partir d’aquesta situació climatològicament
anòmala, no? Hem insistit al ministeri que les condicions
d’insularitat i especialment de doble insularitat per al cas de
Menorca i d’Eivissa, que moltes vegades implica el transport
fins a Mallorca i des de Mallorca a l’altra illa, requereix una
atenció específica per a la nostra situació, suggeriment que, en
principi ha estat ben acollit pel Ministeri i que esper, i voldria
poder-los donar notícies en el futur de forma més concreta i
sobretot més quantificada.
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Tanmateix, les gestacions a BrusselAles sempre són llargues
i ja se’ns ha advertit des del ministeri, cosa que ja sabíem, que
en aquest tema no hi haurà una decisió abans d’un parell de
mesos i, per tant, no ens queda més remei que ser una mica
pacients i jo diria que activament pacients, és a dir, no
esperarem que ens plogui el mannà de BrusselAles, sinó que
intentarem estimular, perquè això sí que ho podem fer, no és
com la pluja, que no la podem fer ploure, però sí que intentaríem
que aquestes ajudes europees, els arguments que nosaltres
tenim, que creim que són consistents, arribin de la manera més
detallada possible al comissari per a la seva consideració.

Em permetran, tot i que no estigui a l’ordre del dia ni hagi
estat petició de compareixença, que també comenti les darreres
novetats que hi ha en relació amb els fruits secs, ja que és un
tema d’inquietud per als nostres productors, i que hi havia
hagut remors alarmants quant al final dels plans d’ajuda, que
efectivament comencen a acabar enguany, eren els plans
d’ajuda per al cultiu de fruits secs i garrova a tenir en un termini
de deu anys, els més antics tenen ja els nou anys complits, de
manera que en els pròxims mesos anirien acabant aquests plans
d’ajuda. El comissari va ser receptiu als arguments que li va
traslladar el ministre i, com vostès saben, havien estat objecte
d’una reunió específica de tots els consellers d’Agricultura de
l’antiga Corona d’Aragó que varen tenir el gust de promoure a
Ciutat fa unes setmanes, i no el comissari Fisler no ha donat per
tancat aquest tema, és a dir que, en contra del remor difús, que
els plans d’ajuda ja havien estat condemnats per la Unió
Europea no és així, és un tema del qual es continuarà parlant i
que el mes de juny, quan el consell aprovi el paquet de preus,
hi haurà una decisió també en aquest sentit. Per tant, la pilota
continua damunt la teulada, no sabem cap a quin costat caurà,
però encara és possible, i esperam també poder ser actius en
aquesta línia, que caigui del costat que ens és favorable i que,
com a mínim, sigui una pròrroga d’aquests plans d’ajuda fins a
l’any 2003 en el pitjor dels casos.

La conselleria va tenir també unes actuacions que, com els
deia, per ventura no estan directament lligades a la sequera,
però en tot cas varen ser especialment favorables en un any
com l’any anterior i que enguany ja hem posat en marxa, que ha
estat el tema de proveÏment d’alfals sec a les explotacions de
vacum de les Illes Balears. L’any passat, i enguany ens
trobarem en una situació similar, la producció obtinguda a l’illa
de Mallorca va ser insuficient per atendre les peticions dels
ramaders menorquins i mallorquins i vàrem haver d’optar per
una importació d’alfals sec de factories de la Península Ibèrica.
L’any passat es varen importar 2.350 tones d’aquest producte
i hi va haver tota una sèrie d’ajudes indirectes, també a través
de Plandisa i de Semilla, perquè aquest producte arribàs als
consumidors a un preu igualtat de 13 pessetes/quilògram, tot
i que la producció a la planta significa 23 pessetes/quilògram,
i l’importat de la Península tengués un cost mitjà d’adquisició
de 18,50 pessetes per quilògram a les quals s’haurien d’afegir
8,5 pessetes de transport d’aquest producte.

Aquest va ser un projecte que també va tenir una certa
agilitat, ja que no feia una setmana que érem a la conselleria
quan es va haver de prendre la decisió d’enviat una persona,
un tècnic, a fer les adquisicions i muntar tot l’operatiu de

transport que és realment complicat. Els ramaders, crec que
quedaren bastant satisfets d’aquestes gestions i del resultat,
els ramaders destaquen que la qualitat de l’alfals produït a
Mallorca és superior a l’importat de la Península, cosa que, com
a copropietaris de Plandisa, de la planta productora ens satisfà,
però que lamentam no poder atendre tothom amb un producte
de qualitat similar. 

Per a enguany, tenim estimat un increment de producció de
la planta en 1.000 tones, per tant podríem arribar a les 3.500
tones d’alfals produït aquí, cosa que ens permetria mantenir la
importació i no haver d’incrementar la importació d’alfals, tot i
que l’any sigui especialment desfavorable. Per a aquest tema,
ja hem reservat dins el pressupost de la conselleria, devers 80
milions de pessetes, i s’han començat les gestions per a
adquisició i importació d’aquest producte que és realment molt
necessari a les nostres explotacions vacunes.

En tot cas, la planta té una capacitat molt superior a la
producció que podem processar, la planta podria funcionar
perfectament en dos torns de feina, en aquest moment només
tenim matèria primera per a un sol torn, hi ha una dificultat
d’accedir a produccions, hi ha molts de productors, molts de
propietaris en el Pla de Sant Jordi que no s’han acollit a aquesta
producció, estam intentant estimular aquesta decisió, però no
hi ha la resposta que voldríem que hi hagués. 

En aquest sentit, hem començat contactes amb algunes
extensions de terreny importants que són propietat de
l’Administració Pública, concretament de l’Estat i que, si fos
possible, jo tendria molt de gust de comunicar-los, en el
moment que aquest acord arribàs a fructificar, per poder
incrementar la producció d’alfals destinat a la planta de
dessecatge.

Hi va haver també, com vostès saben, i crec que ja hi va
haver ocasió de discutir en aquesta comissió i per tant no m’hi
estendré gaire, una campanya de llavors de cereals i de
farratgeres subvencionada, una campanya que va implicar
l’adquisició de 735 tones de llavors per a agricultors a títol
principal, 193 tones de llavors per a pagesos a temps parcial, en
els casos dels cereals: ordi, blat, tritical i diverses varietats; i en
el cas de Menorca, una línia específica d’adquisició de llavor
d’enclova, que va beneficiar 76 agricultors a títol principal i 14
productors a títol parcial, és una llavor especialment cara i que
va permetre reduir el cost d’aquesta llavor a menys de la meitat
del cost que té en el mercat.

En total, l’operació de subvenció de llavors va suposar 45
milions de pessetes que beneficiaren a 991 explotacions.

Per a enguany, consideram que serà innecessari repetir
aquesta campanya, com a mínim a nivell de cereals, ja que s’ha
pogut aconseguir un increment del 15% de les subvencions
que van als productors, directament als productors de cereals
amb les línies d’ajudes a les superfícies conreades. Això suposa
un increment de devers 300 milions de pessetes, més que el que
hi havia hagut en anys anteriors, passam, per tant, en aquest
sector de 1.300 milions de pessetes de subvenció a 1.600
milions de pessetes, per tant és una xifra, com vostès veuen sis
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vegades superior al cost de l’adquisició de llavors i que
beneficia de manera directa la renda d’aquests agricultors i ens
permetran atendre sectors més desfavorits, com és el cas del
bestiar i sobre els quals, els efectes de la sequera són ja
irreversibles, tot i que encara no puguem quantificar-los, ja que
depèn un poc de la meteorologia dels pròxims dies.

La darrera qüestió que jo voldria destacar d’una manera
molt especialment enfatitzada, és el principi adoptat per la
Conferència sectorials de consellers d’Agricultura i Ministeri
d’Agricultura, que no és subvencionable tot allò que és
assegurable, crec que aquest principi l’hauríem d’estendre entre
tots els agricultors de les Illes Balears, i jo els deman, tant als
grups parlamentaris com als mitjans de comunicació, la seva
ajuda per estendre aquesta idea que no és subvencionable res
que sigui assegurable, i atès que el nou pla d’assegurances
agràries que posa en marxa el ministeri i en el qual la comunitat
autònoma participa en el percentatge que li pertoca, inclou per
primera vegada una modalitat d’assegurança que és una
assegurança de rendiment aplicable als conreus de secà que
preveu la pèrdua de rendiment ocasionada per la sequera, des
del moment que els agricultors disposen d’aquesta possibilitat,
lògicament seria reiteratiu o inadequat que les persones que no
vulguin assegurar-se poguessin optar a un altre tipus d’ajuda,
de manera que estaríem perjudicant els que sí que opten per
l’assegurança que és un instrument més a disposició de les
empreses agràries i que consideram que és molt important que
s’hi vulguin acollir.

Per tant, amb aquestes darreres paraules i insistint en la idea
que no és subvencionable res que sigui assegurable, em pos a
la disposició dels grups per contestar les preguntes que hi
pugui haver.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin formular les preguntes o observacions.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Nosaltres demanaríem deu minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, se suspèn la sessió per deu minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per tal de formular les preguntes o observacions que
consideri, té la paraula el portaveu del Grup Popular que ha
estat qui ha solAlicitat aquesta compareixença, el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President, senyora diputada, senyors
diputats. Sr. Conseller, agrair, com sempre, la seva presència i
predisposició a informar els diputats sobre les activitats de la
conselleria i en concret en aquest cas, sobre el que havíem
solAlicitat, és a dir, el resultat de les ajudes a les explotacions
afectades per la sequera.

Tal vegada per precisar una mica la solAlicitud exacta, li
agrairíem, i això ja voldríem que fos una primera qüestió
d’aclariment, que ens expliqués si vostè considera que el
resultat d’aquestes ajudes, de les ajudes que s’han donat, de
qualque manera minimitza o satisfà les pèrdues que han sofert
les explotacions agràries a rel dels efectes de la sequera.

També, no sé si avui tal vegada no ho ha pogut fer, però sí
que li demanam que ho faci com a norma, a ser possible en
l’exposició, i si ho pot dur documentat també millor,
territorialitzat. Nosaltres, amb el tema agrari, sap que allò de un
país, quatre illes, el nou lema del Govern de les Illes Balears,
ens ho creim i, per tant, demanam al conseller d’Agricultura
que, per cert, el felicitam, perquè no havíem tengut encara
oportunitat de fer-ho, després del seu nomenament, li agrairem,
idò, que territorialitzi per illes les ajudes i les actuacions, i molt
més després que hi hagués la materialització o l’efectivitat de la
transferència, a partir de 1r de gener, a cadascun dels consells
insulars.

I dit açò, tal vegada també com a qüestió prèvia, li vull posar
de manifest que en res del que pugui dir avui o en una altra
circumstància, encara que sigui una crítica al conseller, a la
conselleria o al Govern, entengui que hi ha una voluntat de
mostrar una actuació dolenta, nefasta o perjudicial del Govern,
de l’Administració Pública al sector, més bé posar crítica en
evidència o discordança respecte del que s’ha fet o com s’ha
fet, entengui-ho, i almenys aquest és l’esperit amb què ho
farem, quan ho facem, com un intent de millorar l’actuació, de
contribuir a millorar-la, és a dir, que li quedi ben clar que estem
convençuts que en matèria agrària, no serien capaços de
descobrir actuacions diferents pel fet de pertànyer a diferents
grups o a diferents partits, sinó que creim que les actuacions
sempre són molt limitades i l’únic que ens diferencia seria, tal
vegada, la capacitat o la possibilitat d’incorporar més o menys
recursos que, en definitiva, és el que aporta solucions al sector.

Dit tot açò, agrair-li també totes aquestes millores que ha
fet, però, volem posar-li de manifest algunes de les actuacions
que nosaltres consideram que havien d’haver estat millorades
i, tal vegada, per a futures campanyes, perquè la sequera
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sembla que per a l’any 2000 vol ser pitjor que la del 99, ho
pugui tenir en compte.

Especialment, no ens referirem òbviament al sector de les
ametlles ni de la vinya ni l’hortofrutícola que ha esmentat
vostè, només sí que ho farem, en un sentit, i és que, com vostè
bé sap, hi ha unes ajudes que, per raó de la sequera, afecten la
disminució de l’impost específic de les empreses agràries, és a
dir, la quantia que s’ha de pagar per mòdul, s’està estudiant la
seva reducció. Aquesta és una ajuda, per tant, que és
benvinguda a totes les explotacions i no voldríem que per
manifestacions dins el Parlament que la sequera no ha afectat
segons quins sectors, que per una altra banda no solen ser
explotacions exclusives, sinó que hi ha moltes explotacions
agràries de què formen part diferents activitats, no voldríem que
es pogués deduir que aquests sectors de productors d’ametlla
o de vinya o de fruita es vessin separats de la possibilitat de
tenir aquesta disminució de l’impost en el mòdul a hora de
contribuir a Hisenda. És un secret entre nosaltres, Sr. Conseller,
que supòs que hi estarà d’acord, que l’afavorim.

Passem, idò, als sectors que efectivament es veuen més
afectats, que és sobretot el sector del bestiar, el ramader, tant
pel que fa referència al vacum com a l’oví. Respecte de l’oví,
perquè serà més ràpid, consideram positiu el fet d’aportat crec
que són de l’ordre de 80 milions o prop de 80 milions de
pessetes per a l’aliment de l’oví. Per tant, ho consideram
positiu.

El que sí que consideram nosaltres, que hem parlat amb el
sector, que aquestes ajudes com més directes millor. Sr.
Conseller, jo crec que no hi ha cap necessitat de passar per una
empresa pública, de passar per cooperatives, i de passar per
tant de filtres. És a dir, a la millor és un èxit passant per tants de
llocs fer-ho en dos mesos, però segurament fer una
convocatòria i dir per cap, i a més els animals estan censats, li
donam 15 pessetes per quilo, per tantes “daçones”, i lliurar el
taló a l’agricultor directament de la Conselleria, a més que estic
segur que vostè no ho faria com a qüestió electoralista,
segurament li agrairan els pagesos, perquè serà molt més
directe i perquè serà molt més efectiu; i cadascú podrà destinar
dins de la seva explotació a aquell tipus d’aliment que li
interessi, i sobretot, miri obviarem, ja ho sabem que a posteriori
o a toro pasado fa bon xerrar, però obviarem circumstàncies
com aquesta que vostè acaba de contar, aquesta anècdota que
ho adjudiquen a una cooperativa, a una empresa, no sé el que
ha dit, i que després al final a correcuita li han de comanar que
els ho faci una altra. Per tant sí, però aquests recursos, si ho ha
de fer el 2000, nosaltres creim que ho pot fer, i hi estarem
d’acord el Grup del Partit Popular, amb subvenció directa per
cap i al ramader.

El tema del vacum, tal vegada és el que més ens afecta a
Menorca, i segurament jo confii que el Sr. Conseller si no té les
dades, si les té aquí ens les porti, i no les té aquí ens les enviï,
o les hi haurem de demanar com a documentació més envant si
no fes, l’efecte d’aquestes ajudes a l’oví, per exemple,
territorialitzades, és a dir, quantes pessetes han anat als
ramaders d’oví de Menorca, quantes pessetes han anat als
ramaders d’oví d’Eivissa o de Formentera, i quantes han anat

a Mallorca. Açò és una qüestió que ens interessa, per saber
com es distribueixen els pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma i la política d’ajudes. Però també ens interessa, als
menorquins sobretot, el tema del vacum. Vostè havia promès,
almenys açò és del que tenim notícies per la premsa, unes
ajudes al sector de vacum per substituir el Proagro, és a dir, em
sembla que havia arribat a un acord amb el sector ramader de
Mallorca, creim, confiam ens ho aclareixi si també afectarà el de
Menorca, i quan es durà a terme, perquè aquesta ajuda no s’ha
produït.

Respecte de l’aliment sec, li demanam que a Menorca,
Eivissa i Formentera tenguin el mateix preu. Vostè sap que no
arriba al mateix preu. Per tant, creim que la política, perquè
encara que la competència estigui transferida, els recursos per
a les ajudes d’aquest tipus no hi estan transferits, i és una
política del Govern. Per tant, li quedi ben clar que nosaltres el
que demanam, i creim que tenim dret a exigir, és que el preu de
cost de l’alfals sec a Menorca al ramader, sigui el mateix preu
que a les altres illes. I en aquest aspecte li vull fer veure que,
com vostè bé sap, no basta l’ajuda que s’aporta des de la
Conselleria. Vostè sap que l’any passat la sequera va ser molt
més forta a les Illes Balears que a la resta de la península
Ibèrica, per tant que encara els ramaders o les cooperatives
podien trobar a la península a uns preus raonables, i encara que
haguessin de perdre moltes vegades el transport, trobaven
menjar a un preu raonable. Ara la sequera està també a la
península, per tant açò vol dir que els preus seran més cars, que
hi haurà més dificultat, i encara que el transport es mantengui,
incrementa moltíssim el cost.

Per tant aquestes ajudes, Sr. Conseller, hauran de menester
qualque cosa més que les partides pressupostàries que vostè
ens ha anunciat. Li agrairíem que ens expliqui si pensa recaptar
del Govern de la comunitat autònoma uns crèdits extraordinaris
per fer front a aquesta situació extraordinària amb què es
trobaran els ramaders de les Illes Balears durant el present any,
i pot ser que plogui demà o demà passat, però difícilment el que
ja hem passat aquests quasi tres mesos ja no tornarà enrere, per
tant ja tenim almanco una bona part de l’any 2000 amb moltes
dificultats econòmiques que s’han de sumar a les que s’havien
produït a la temporada passada.

També ens interessa d’una promesa que vostè havia fet per
al sector, bàsicament de Mallorca, en aquest cas la planta
d’Unifit, en quina situació es troba, perquè aquesta també és
una situació important, una millora important per al sector.

Una altra qüestió és aquest anunci que hem pogut llegir a
un diari d’aquí, de Mallorca avui, i que també vostè ha anunciat
com a possibilitat, de passar al 50% l’abandonament de terres,
del 10%, que era la convocatòria que havien fet, ara es pot
passar al 50%, i bé, la pregunta que li feim és òbvia: aquesta
convocatòria estava feta; hi ha gent que ja ha presentat amb un
10% d’abandonament, per tant en quina situació o com actuarà
la conselleria a fi que aquells que vulguin ampliar al 50% ho
puguin fer, crec que els terminis acaben avui o demà o demà
passat, vostè ho deu saber millor que jo, jo tenc cap lloc, però
seria convenient conèixer a veure en quina situació s’han de
trobar aquells ramaders que vulguin acollir-se a aquesta
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ampliació del percentatge de retirada de terres, i acollir-se per
tant a les ajudes.

Crec que ho he dit, però ho repetiré perquè quedés ben clar:
de cadascuna d’aquestes qüestions que fan referència al
resultat de les ajudes a explotacions, ens agradaria tenir dades
territorialitzades, és a dir, sabem perfectament les xifres globals,
i les coincidim amb vostè, de l’ordre de 900 milions de pessetes
de pèrdues en el sector per la sequera del 99, com a què,
territorialitzat per illes, representen les ajudes que han donat
fins ara amb fons en pressuposts d’aquesta comunitat
autònoma, i obtingudes dels fons a través del ministeri de
l’estat membre europeu.

Però també li volem fer una reflexió, una referència, a la
previsió, a la prevenció de programes de futur. És obvi que el
sector agrari cada any perd productors. Hi ha abandonament de
pagesos degut a la impossibilitat material de subsistir o de
mantenir els instruments o els animals o els cultius. Per tant,
dins el que és la política de manteniment d’activitat agrària, en
la qual s’ha d’implicar no només el Govern, les institucions,
sinó la societat que no és agrària, és a dir la societat que no és
agrària ha de dir si volen o no volen mantenir el sector agrari.
Crec que vostè té programades unes jornades per al mes de
novembre. Seria molt important i molt interessant que en
aquestes jornades, a més de ressenyar les dificultats, i parlar els
experts i (...), hi hagués també representants de la societat civil
que expliquessin i ens exposessin, als pagesos i a les
institucions, si volen la permanència del sector damunt la
societat. Açò recolzaria tal vegada la possibilitat de millorar i
d’incrementar els recursos pressupostaris que fan falta per
mantenir-la. És a dir, vull anar a parar aquí: sense un
recolzament econòmic important del sector, segurament aquest
no pot subsistir. Per tant, dins el programa de futur del sector
és molt important prendre mesures per minimitzar o disminuir
els efectes de la sequera. Les ajudes que vénen d’Europa no
duraran sempre. El camí que vostè ha insinuat i que li han
marcat a partir de la conferència sectorial de les assegurances
segurament és el camí més clar de futur. El que passa és que les
assegurances fins ara només són per a terrenys de cultiu, per
a segons quins conreus, per molt poques coses. Arribarà, Sr.
Conseller, la possibilitat que l’assegurança afecti la renda d’una
explotació? Farà feina des de la seva conselleria aquest govern
a les conferències sectorials per a avançar en aquest sentit?

Vull acabar amb una petita referència al que han estat les
ajudes de subvenció de préstecs. És molt necessari poder
accedir...

EL SR. PRESIDENT:

Hauria d’anar acabant, Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ho he anticipat ara mateix, Sr. President, que és el darrer que
diré, si em deixa acabar.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. 

És molt important quan ha estat una mala anyada, quan els
resultats econòmics senyalen que els ingressos són inferiors a
les despeses, poder accedir a finançació externa, i que aquest
finançament tengui un cost zero. Açò és molt important, però
també és molt important que aquestes ajudes arribin als
moments que fan més falta. Vostè sap segurament, Sr.
Conseller, perquè de qualque manera ho ha insinuat, que quan
li arribin els resultats dels préstecs que s’hagin realitzat, i estam
a final de març, sabrà exactament com ha anat aquesta línia
específica d’ajuda. Vostè sap que l’Institut de Crèdit Oficial,
l’ICO, a partir de la convocatòria del Decret de l’Estat i de la
seva Ordre del mes de setembre, donava de termini per a
contreure aquests crèdits a 31 de desembre. Vostè sap, Sr.
Conseller, que a 31 de desembre, almanco els de Menorca, les
certificacions de la Conselleria no havien sortit. N’hi ha hagut
que han arribat dins el febrer llarg. Duen data de 31 de
desembre, però sospitam que estan evacuades després.

Sr. Conseller, l’únic que li demanam amb açò, és que les
persones responsables d’expedir aquests certificats, que són
alts càrrecs, que no són tècnics, es mirin millor en complir les
seves obligacions, donin prioritat a allò que saben que és
necessari per a aquests pagesos, i en altres circumstàncies no
demorin l’efectivitat de les ajudes a què per justícia tenen dret.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Huguet. Altres grups que vulguin intervenir?
Per part del Grup PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
Sr.Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

M oltes gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyores
diputades, senyors diputats, des del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista estam molt contents de la presència
del Sr. Conseller d’Agricultura en aquesta Comissió
d’Economia, i agraïm que hagi volgut atendre la solAlicitud de
compareixença que han fet quatre diputats membres d’aquesta
comissió parlamentària, pertanyents al Grup Parlamentari
Popular, i hem de dir que aquesta sessió informativa sobre els
resultats de les ajudes a les explotacions afectades per la
sequera, ens ha resultat molt profitosa, tot i que demanaríem al
representant del Grup Parlamentari Popular que tampoc no
s’excedís massa en la seva intervenció, perquè fa ja més de 35
minuts que ha acabat de conversar el Sr. Conseller, i ens n’han
donat 10 de recés.

Llavors jo el que voldria remarcar és que efectivament tots
som conscients de les irregularitats meteorològiques que estan
afectant les explotacions agrícoles i ramaderes del conjunt de
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les Illes Balears i Pitiüses. Ens ha preocupat la dada que ens ha
donat el conseller respecte de la producció del gra, amb una
pèrdua del 40% i de la producció dels farratges amb una pèrdua
d’un 50%. Ens ha alegrat veure que s’han obert aquestes línies
específiques d’ajudes, en combinació amb ajudes de l’Estat, de
la Unió Europea, i també com a aportació directa de la
comunitat autònoma, del Govern de les Illes Balears. Creim que
respecte dels préstecs subvencionats al cent per cent que es
varen aprovar en el mes de setembre, com la continuació de
préstecs formalitzats en sequeres anteriors, com la nova línia
d’ajudes per enguany i les noves mesures que s’han orientat a
elevar la producció de l’any 2000, amb aquesta ordre de dia 29
de febrer, són aportacions molt positives, que poden contribuir
a fer que l’agricultura de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, i la ramaderia, pugui tirar endavant més bé que mal.

I respecte de la subvenció de Semilla, també creim que les
peticions que s’han atès durant la campanya, d’atendre
directament el bestiar i d’enfortir la xarxa cooperativa, ens
sembla que també és molt positiu.

Respecte d’aquests contactes més recents amb el Ministeri,
ens alegra veure que s’estableix aquesta línia conjunta amb
Portugal, i també que es té en compte les despeses que suposa
el transport de cereal i de pinso, i que van orientades una mica
a compensar la condició d’insularitat d’aquest sector, tot i que
reconeixem que el temps que es requereix per arribar a
aconseguir-ho per ventura serà molt més llarg del que un
voldria.

Quant a plans d’ajuda als cultius de fruits secs i garrova,
també ens alegra veure que hi ha una bona recepció per part del
comissari europeu, a propostes que han pogut sorgir des de
l’Estat espanyol i que ens alegraria que pogués arribar a
aquesta data de l’any 2003.

Sobre la importació d’alfals sec peninsular cap a ramaderies
menorquines i mallorquines, de les quals ens n’han parlat el
conseller, ho valoram també com un projecte àgil i de qualitat,
que hauria de contribuir a fer que s’hi donàs un augment de la
producció de l’alfals illenc, i com a cosa realment remarcable,
del que ens ha dit el conseller destacaríem el fet de l’existència
d’aquestes plantacions extenses, propietat de l’Estat, que ho
voldria destinar a la producció d’aquests elements.

Volem també remarcar l’èmfasi que ha posat el conseller al
fet que no sigui subvencionable res que pugui ser assegurable,
i que aquesta nova modalitat d’assegurança que preveu la
pèrdua de rendiment provocada per la sequera sia tenguda molt
més en compte per les persones i els col Alectius afectats. Jo
crec, Sr. Conseller, que després d’haver sentit a dir a
representants del Partit Popular que fan comptes deixar-se la
pell en la defensa de les Illes Balears des del Congrés dels
Diputats, vostè pot tenir la garantia que des del Govern de
l’Estat hi haurà també una millor atenció a aquestes necessitats,
i nosaltres consideram que són peremptòries, no ja amb motiu
de la sequera, sinó pel fet que el sector agrícola i ramader
d’aquestes illes necessita molta més inversió per part de l’Esta t .
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Per part del Grup Socialista té la paraula
la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Agrair la compareixença en aquesta
Comissió d’Economia del conseller per explicar aquest tema,
que ens preocupa, que preocupa tothom, i que en concret a
petició del Grup Parlamentari Popular ens ha vengut a explicar
en relació a la sequera. En aquest parlament ja hem parlat en
diferents ocasions de la problemàtica de l’aigua per al consum
humà, en concret una interpelAlació en relació amb les
extraccions d’aigua de sa Marineta, que ha esdevengut
evidentment un dels problemes més greus que tenim
actualment, un dels anys més secs en molt de temps. El sector
agrari evidentment està patint de forma especialment greu
també aquesta sequera, com ja ens ha explicat el conseller, però
com també ens han fet a saber des dels mitjans de comunicació
tots els representants del sector agrari.

Entenc que aquest problema és suficientment greu com per
no entrar en polèmiques, que ha estat fàcil veure-la aquests
darrers dies manifestada per diferents representants, i que en
tot cas entenem que no hem d’entrar a polemitzar, però sí que
voldria deixar clar que no compartesc que es pugui destinar a
la població aigua d’ús agrícola, i això entenc que ho volia
manifestar en aquesta cambra. I per tant és bo, així com ens ha
explicat el conseller, que hi hagi totes aquestes actuacions per
millorar la situació greu que ja de si pateix el sector. Per tant
entenem que a anys excepcionals també mesures excepcionals,
com la que ens ha explicat, és important que en aquest cas
trobem l’acord i acostem postures en les diferents institucions,
i com ens ha explicat molt bé en relació al Ministeri i també a la
Conselleria. Per tant és bona notícia aquesta ordre de 6 de
setembre del 99, aquests préstecs subvencionats a interès zero
per a aquests cultius herbacis, i també per a aquesta ramaderia
extensiva. 400 milions és una xifra significativa en relació a
l’avaluació que es fa de les pèrdues per la sequera, i arribar per
tant a aquests quasi 300 pagesos de què ens ha parlat és
important.

Per una altra part també entenem que és bona mesura, i que
incrementarà aquests ingressos dels pagesos que es pugui
arribar fins i tot a un 50% de retirada subvencionada de cultius
herbacis. Entenem que ha estat important, i per tant s’haurà de
preveure enguany també aquesta campanya de Semilla per a la
llavor de cereals, i també llavors de farretgeres i herbicides de
cereals, entenc que pels resultats que ens ha estat explicant ha
tengut una bona acollida, han arribat a quasi 1.000
explotacions, i el percentatge de subvenció que arribi fins a un
60% per als pagesos, entenc que és important. Amb una mitjana
de cereals que l’hagin de pagar els pagesos a 25 pessetes, quan
el preu és a una mitjana de 65, o la llavor de farratgeres també
pugui arribar a una mitjana de 450 pessetes el que es paga en
relació a aquest preu de 850 per pagesos, hi ha d’haver criteris,
entenent que és important. Però sobretot també que aquí tenim
un pressupost, que és d’uns 45 milions de pessetes, i per tant
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també animaríem el Sr. Conseller a continuar, perquè pareix que
així és la greu situació que està petit,

Jo també volia remarcar, perquè pareix que ha estat molt
valorada positivament pel sector aquesta campanya també de
Semilla en relació a l’alimentació de ramat oví i cabrum, i
sobretot perquè ha arribat directament a la gent. Jo entenc que
en moltes ocasions no li arriba al pagès, i per la informació que
m’ha arribat, a pagesos els ha arribat directament, i per tant
poder-se acollir a aquesta campanya.

Són importants aquestes quasi 2.000 explotacions que s’han
acollit, i una subvenció en relació al preu de venda d’un50% és
important , unes quantitats que oscilAlen, pel que ens ha
explicat, unes 3.000 tones, i aquest pressupost que ajuda, per
tant, d’uns 74 milions. I allò també és que no representi un tall
en relació amb la seva alimentació, i per tant acudir a aquests
pinsos naturals que ens ha explicat.

Per tant, en nom del Grup Parlamentari Socialista donar el
suport a les actuacions que ens ha explicat, i sobretot a
aquestes que ens ha dit que fa gestions amb el Ministeri també
per arribar a BrusselAles amb el comissari Fisler en relació al
transport de cereals, tot el que sigui ajudar, és un tema que
sempre hem parlat a aquesta cambra, ajudar als pagesos
sobretot amb el preu del transport, és important.

Un altre tema que evidentment afecta, i sobretot a la part de
secà, és els fruits secs, per tant també activar aquesta pròrroga
seria un tema important que vostè ha avançat.

Hi ha una altra qüestió que també n’hem parlat en diferents
ocasions, l’alfals sec, ha parlat que ha arribat a bon preu als
ramaders, i que per tant allò que fa falta és que arribi molt més
a la planta dessecadora d’alfals, i que per tant seria bo, i reiter
que animem la Conselleria a tot el que pugui ajudar, i sobretot
deixa com un rebost preparat per al proper estiu. Evidentment
allò que en tot cas valoram més positivament és que estigui
aplicant un model participatiu, és a dir que tothom pugui dir,
sobretot implicar el sector; i pel que ens ha explicat, que no es
poden subvencionar allò assegurable, allò que destijaríem en
tot cas més és que es poguessin acollir a aquestes
assegurances, i per tant des de la Conselleria sí que serà bo que
animem els pagesos, animem el sector perquè es puguin acollir
al màxim d’assegurances agràries, i per tant no tenguin
problemes de reducció d’ingressos, o que mantenguem una
renda, que és la millor forma de fer-lo atractiu i mantenir aquesta
activitat a les nostres illes. Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Per contestar té la paraula l’Hble.
Conseller. Sr. Mayol.

EL CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA (Joan Mayol
i Serra):

Gràcies, Sr. President. Atesa l’hora, procuraré ser breu, i
començar agraint totes les intervencions que hi ha hagut,
especialment la del Partit Popular, perquè ha estat la més llarga,
i perquè és la que em pot donar més peu a millorar coses, ja que
també ha estat la més crítica, i això s’ha d’agrair. Jo li vull
reconèixer en primer lloc que efectivament la informació hauria
d’haver vengut territorialitzada, jo em compromet a fer-li arribar
la informació que he exposat de manera territorialitzada, sense
que això vulgui dir que no sigui utilíssim tenir una informació
global, que supòs que no anava en aquest sentit. Crec que és
molt important mantenir una política agrària comuna a les tres
illes, tot i que no ja les diferències, sinó els contrasts entre les
tres illes no puguin ser més grans, perquè realment entre
Menorca i Eivissa, poc té a veure el sector primari, només en un
aspecte, que en els dos casos són sectors molt importants,
sigui des del punt de vista econòmic, sigui des del punt de
vista d’equilibri socioeconòmic o territorial de les tres illes. Hem
pres nota amb lletres grosses, i li assegur que tendrà aquesta
informació sense necessitat de cap altre tràmit.

En qüestió de les diferències que hi pugui haver entre les
polítiques que apliqui un partit o un altre a nivell agrícola,
efectivament estam a un camí estret, un camí obert per
BrusselAles, per la política europea, per la política mundial, de
mundialització cada vegada més gran, que ens posa en unes
dificultats que es poden resoldre d’una manera molt similar,
però sempre els camins tenen dos costats: el costat dret i el
costat esquerre, i vostè ja sap per quin costat, per quina
voravia m’agrada més circular, i en concret hi ha hagut un punt
en què han incidit altres portaveus i vostè mateix, que indica el
matís que ens podem permetre amb aquestes coses, i és el fet
que haguéssim pogut treure l’ajut al sector oví per caps inscrits
a la cartilla ramadera. El Sr. Diputat no ignora que no a totes les
cartilles ramaderes el titular és el ramader directament, hi ha
molts de casos en què el titular de la cartilla és el propietari de
la finca, i no necessàriament la persona que està directament al
càrrec del bestiar. Nosaltres valoràrem que un dels avantatges
del sistema que hem triat, que no era el que dugués menys
feina, perquè efectivament va significar un treball molt més
intens per als tècnics i per al personal de les empreses, però
oferia l’avantatge que era ben segur que arribava a la boca de
l’ovella, perquè el pinso no servia per a cap altra cosa, i fins i
tot ha estat ensacat i distribuït de manera que en fes impossible
una distribució comercial. Ens hem assegurat que aquesta ajuda
arribàs específicament, directament i íntegrament als ramaders
que estan realment al camp amb el bestiar. De l’altra forma
evidentment el benefici hagués estat més difús, i en alguns
casos hagués estat el 50% o totalment en favor del propietari,
no de l’agricultor, que no sempre coincideixen, com vostè sap,
i jo crec que la meva obligació és estar al costat dels agricultors,
la qual cosa no implica -i de cap manera no ho faria- estar en
front de ningú, però sí d’una manera específica al costat dels
agricultors.

Per una altra banda ja li he explicat que també creim que
aquest sistema ha tengut l’avantatge de posar sang en el teixit
cooperatiu. Les cooperatives han tengut oportunitat de donar
més serveis als seus associats, han tengut oportunitat de
rescabalar una part de costs, o millor dit de tenir un petit
benefici sobre aquesta operació, i econòmicament també ha
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sortit rendible, perquè no és el mateix un concurs convocat per
l’Administració amb un preu per quilògram, que hagi obligat les
empreses, amb un procés de concurrència, a fer unes baixes
considerables, tan considerables que una d’elles va considerar
que la seva baixa era temerària i va haver de retirar l’oferta, cosa
que no va (...) cap altre tràmit, perquè es va concedir a la
segona empresa qualificada en el concurs, no va significar cap
retard; i crec que per tant hi ha hagut uns beneficis superiors
als perjudicis que s’hagin pogut optar, de manera que, i també
recollint un comentari de la Sra. Amer, consideram que els
beneficis han estat superiors als desavantatges del sistema, tot
i que admet que l’altre també hagués estat favorable.

Quant al tema dels ajuts fiscals, també en prenc nota. Jo li
vull fer notar que he parlat de collites, de collites de bona
quantitat, no de rendiments econòmics, que no sempre és el
mateix. Vostè sap que els agricultors, a diferència d’altres
sectors econòmics, tant poden veure perjudicada la seva renda
per una bona anyada com per una mala anyada, perquè si
l’anyada és molt bona el preu cau, com ha passat amb l’ametlla,
i en tot cas, de vegades depèn de mercats exteriors. Per tant
quan m’he referit a bons resultats, són de quilògrams, i per tant
està més que justificat que els ajuts fiscals puguin arribar també
als productors d’altres productes que els que han perdut
quantitat de collita. Evidentment, el que fan hortofrutícoles han
hagut de regar molt més, han hagut d’extreure molta més aigua
i, per tant, han tengut uns costs d’energia, etc., molt superiors
a altres anys i, per tant, econòmicament tampoc no puc entrar
a valorar els perjudicis que hagin patit, però en qualsevol cas
han existit.

Quant a la seva referència al Proagro, bé, si em permet
distendre un poc la sessió amb un acudit, m’ha recordat aquella
padrineta que se n’anava a confessar i deia al capellà que havia
pegat un polvo amb el novio, si em permeten una expressió una
mica popular, i el capellà deia: “home!, però, padrina, deu fer
molt de temps” i diu: “Sí, però m’agrada tant parlar-ne!”; de
manera que vostè em treu el Proagro amb la sequera quan és
una cosa que no està directament relacionada perquè es coneix
que els agrada molt parlar-ne. En qualsevol cas jo li puc dir que
avui mateix l’expedient ha sortit avui mateix cap a BrusselAles
per ser validat i que nosaltres consideram que no seria oportú
obrir expectatives si després no es poguessin atendre, com ha
passat amb altres línies d’ajudes, i ens sembla molt més prudent
obrir la línia d’ajudes en el moment en què estigui validat per la
Comunitat Europea.

En el tema de Plandisa, jo recull i compartesc totalment,
perdó, compartesc totalment la seva apreciació que seria
desitjable que els preus fossin al consumidor, perquè nosaltres
reivindicam sempre el mateix: que el cost del gasoil agrícola,
dels pinsos, dels adobs, de tot allò que els agricultors
necessiten importar, que en aquest moment es veu injustament
gravat pel cost de transport, reivindicam això davant el ministeri
i davant les autoritats europ ees; per tant, no tendria sentit que
nosaltres aplicàssim una política distinta de la que reivindicam.
L’any passat el cost de transport que Plandisa va atendre a
càrrec de Semilla va ser d’1,52 pessetes quilogram en el cas de
Mallorca i de 7 a 8 pessetes quilogram en el cas de Menorca i
d’Eivissa, on es va enviar una petita quantitat, és a dir, que ja

hi ha hagut una política activa compensatòria del transport, que
si no ha estat suficient intentarem corregir, però hi ha hagut un
esforç important en favor, com vostè pot apreciar amb aquestes
xifres, dels ramaders de l’illa de Menorca, especialment, perquè
ja dic que a Eivissa aquest sector, concretament, té un pes
pràcticament irrellevant.

La campanya del 2000 per l’alfals sec ja està oberta,
quatre..., perdó, sis mesos per davant de la que es va obrir l’any
passat, l’any passat es va començar a principis d’agost i
enguany s’ha començat a mitjan març amb la recerca d’aquest
alfals sec a la península perquè també som conscients que no
sabem si hi hauria dificultats d’aprovisionament, però que en
tot cas els preus és molt previsible que s’incrementin, cosa que
naturalment no desitjam.

Jo li anuncii -esper que no me la demani ara, abans que
tengui ocasió de demanar-la jo mateix, perquè ho faré tot d’una
que estigui en condicions de fer-ho- una compareixença per
explicar una petició de crèdits extraordinaris o de mecanismes
financers extraordinaris dedicats al sector ramader de les Illes
Balears. Jo esper que això tengui lloc en un termini d’uns
quinze dies i jo li donaré compte de quines són les nostres
previsions.

En el tema de l’Unifit de Campos, li puc dir que l’Ajuntament
de Campos ha tengut l’amabilitat de posar a disposició de la
conselleria un solar; tanmateix s’està estudiant si és el més
convenient o el solar de la cooperativa pot ser més favorable.
Vaig tenir el gust d’acompanyar alguns ramaders de Campos a
una visita a la cooperativa San Guillermo a Ciutadella perquè
vegin el funcionament de l’Unifit d’aquesta cooperativa, que
està donant uns resultats molt favorables i, per tant, és un
projecte que tenim previst dur a terme dins aquest mateix any,
com ja havíem anunciat.

Quant a la reducció..., l’increment de les terres de les quals
s’accepta la reducció fins al 50%, efectivament això està en
relació, com vostè ha posat de manifest, a l’allargament del
termini per presentar instàncies que va passar fins al 24 de
març, i en cas que hi hagués ramaders que haguessin presentat
la instància anteriorment per una quantitat inferior i ara hi
passin, han tengut ocasió d’esmenar-ho, i si ens és possible
obriríem una possibilitat per aquells que no ho hagin fet perquè
ho puguin fer les pròximes setmanes.

Quant al tema del congrés rural coincidim totalment. També
esper poder presentar amb detall aquesta iniciativa en una
propera sessió i, efectivament, coincidim. Hem convidat ja,
estam en aquest moment realitzant el primer mailing del
congrés, i s’ha obert a moltes altres entitats de rellevància
social, intelAlectual, com és la Universitat, o econòmica no
agrària de les Illes Balears perquè participin en aquesta reunió,
a la qual, per cert, aprofit per convidar a tots membres de la
comissió.

També coincidim en el tema d’assegurances. Evidentment
aquesta és una política que té un component molt més estatal
que autonòmic, però l’anunci que ja s’ha fet des del ministeri
que hi pugui haver una assegurança combinada per a les
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rendes agràries ens sembla totalment encertat i li donarem
activament suport.

També he pres nota de la qüestió de les certificacions, i li
assegur que si hi ha hagut alguna errada procurarem esmenar-la
en el futur. Però sí que jo he de lamentar que en lloc d’una
conselleria moltíssimes vegades tenc la impressió d’estar al
front d’una gestoria, i la quantitat de tràmits i paperum que
implica la gestió actual de l’agricultura a les Illes Balears té molt
poc a veure amb el que voldríem que fos, un assessorament i
una dinamització del sector directament, i sí que ho té en el
tema de gestoria. En concret el tràmit d’assegurances, el
caramull de papers que de la sequera del 95 i la del 99 vaig
haver de firmar en el mes de desembre, tots en el desembre,
superava el metre vint d’altura, perquè és una firma indelegable,
en aquell moment sobretot, que la conselleria encara no estava
xapada, i expedients que significaven 15 pessetes d’interessos
havien de ser signats pel conseller, entre altres signatures. És
una cosa dramàtica; he arribat a haver de firmar dins el cotxe
fent viatges per l’illa, però li assegur que per part meva no
s’han retardat mai. Altra cosa és que hi pugui haver hagut
algun altre tipus de circumstància que hagi implicat aquest
retard que som el primer en lamentar.

Al Sr. Buele, jo li vull agrair la sensibilitat que ha demostrat
i l’atenció amb què ha seguit els comentaris fets, com els altres
diputats, i coincidir amb la necessària complicitat entre l’Estat
i la comunitat autònoma per a aquest sector. Jo ja he tengut el
gust d’enviar cartes a cada un dels diputats i senadors electes
de les passades eleccions on deman la seva colAlaboració i
oferesc la meva per a tot allò que pugui millorar el sector
primari, i li assegur moltíssim, Sr. Buele, sense que faci falta,
que lamentam molt no poder-li enviar la carta a vostè.

(Rialles)

Bé, Sra. Amer, el tema de l’aigua efectivament també crec
que no hauria de ser un tema de polèmica, hauria de ser política
d’Estat, tant o més que l’agricultura, i com vostè segurament va
poder veure en els diaris, el Consell Agrari va considerar
inadequat que l’aigua de l’agricultura passi al turisme. No ho va
considerar que passi al consum humà, com és lògic, perquè els
agricultors són perfectament conscients de la necessària
solidaritat social en aquest sentit. Ara, no en volen ser víctimes,
voldrien que es gestionassin de la millor manera els recursos
disponibles per tal que els que ells necessiten, i que els
necessiten d’una manera realment peremptòria, no en siguin
víctimes.

Jo tenc la impressió, i lament moltíssim tenir-la, que si fins
ara hem estat patint una competència per l’aigua bona entre els
agricultors i els usos no agraris, els usos humans o els usos
turístics, aquesta competència es pugui arribar a establir fins i
tot per les aigües depurades, i crec que ja hi ha indicis que
poden anar en aquest sentit, perquè a mesura que s’incrementa,
i és bo que sigui així, l’ús d’aigües depurades per a jardineria o
per a regar camps de golf, evidentment els recursos també són
limitats. Jo crec que encara hi ha molt de camí per fer, encara hi
ha molta d’aigua depurada que va a la mar o que va a torrents,
a llocs des d’on es fa impossible la seva captació posterior, hi

ha moltíssim per millorar, estam segurs que no estarem tot sols
en aquestes millores, però no vull deixar d’apuntar aquesta
preocupació inicial.

Jo li agraesc els comentaris que ha fet i el suport exprés que
ha donat a la política que es du des de la conselleria i les seves
empreses, i prenc nota del seu suggeriment d’una difusió,
també des de la nostra part, més activa del tema d’assegurances
agràries, que crec que en definitiva millorarà per a tot el sector.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Huguet per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Confii no esgotar aquest temps que em concedeix el
Reglament i que em diu el Sr. President, moltes gràcies. Seré,
crec, molt breu.

Respecte a les diferències, estic segur, Sr. Conseller, que
vostè m’ha entès ben bé, és a dir, la innocència de tots els
ciutadans jo crec que ha d’estar present també en el sector
agrari, és a dir, jo no crec que les ajudes que vagin als
agricultors, siguin aquests a títol principal o no ho siguin,
deixaran de destinar-se a l’activitat agrària i, per tant, al sector.
Bé, si vostè vol subvencionar menjar, és obvi que vostè
subvencionarà menjar; només jo li dic que les ajudes aniran a
l’empresa i, per tant, si deixen de comprar menjar i l’empren per
arreglar un tractor o per comprar un tractor no farà cap mal al
sector. És a dir, no crec que havíem de mesclar aquí dretes i
esquerres amb la forma de fer l’ajuda. Si m’ho permet, jo crec
que aquí no... No ho compartesc.

Amb l’acudit que m’ha fet, jo no sé si no se li ha ocorregut
quan vostè parlava de fruits secs i de coses d’aquestes, parlant
de sequera, però després me l’ha aplicat a mi, perquè òbviament
qui ha començat mesclant temes ha estat el Sr. Conseller en la
seva primera exposició. En qualsevol cas, he trobat l’acudit ben
graciós.

La gestoria. L’animam a disminuir gestoria i a trobar
sistemes informatitzats. No és el moment de parlar de la
diferència, per exemple, en el tema d’identificació dels animals
nats de nou a Menorca o respecte de Mallorca i coses
d’aquestes; hi haurà alt res ocasions de parlar de qüestions com
aquestes, però l’animam a disminuir el volum de paper i l’aparell
administratiu i que, per tant, les ajudes, sobretot a aquest
sector, siguin àgils i com més informatitzades, per dir-ho de
qualque manera, millor, a fi d’evitar... I naturalment que no em
referia al Sr. Conseller quan parlava d’un alt càrrec amb els
retards que hi havia hagut.

Per acabar, i jo no havia tocar per res el tema de l’aigua, per
tant no faré abús d’aquesta qüestió, crec que les
infraestructures per al sector agrari relacionades amb l’aigua
estan molt enrere, s’han de millorar moltíssim, mesures
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mediambientals per a la preservació dels recursos hídrics que
tenim de nova planta, de nova extracció, i li vull recordar, Sr.
Conseller, perquè en qualque altre ocasió ens en pugui parlar,
perquè coneixem les previsions que hi havia a l’anterior govern
i també coneixem les previsions que té l’actual ministeri en
funcions i que suposam que es prorrogaran cap al futur, per a
l’any 2000 recursos amb quanties molt importants pel que és la
reutilització d’aigües per al sector agrari. Per tant, més
endavant, ja li anticip, Sr. Conseller, li demanarem què pensam
fer amb el que crec que són al voltant de 700 milions de
pessetes de què disposen a Madrid en els pressuposts
d’enguany per a ajudes a reutilització d’aigua a les Illes Balears.
No li deman la resposta ara, però si que li anticip i crec que
aquesta sí que està relacionada amb la sequera.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula
l’Hble. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA I PESCA:

Gràcies, Sr. President. Serà molt breu, igual que ho ha estat
la rèplica de l’ilAlustre Sr. Diputat. Simplement per ilAlustrar-lo
encara més amb l’exemple que jo li deia de la gestoria i la
conselleria: l’únic enginyer que estava adscrit, o que està
adscrit a la secció de projectes d’Irida, i que per tant..., del
Serida, perdó, i que per tant és el que ens hauria de preparar els
projectes, com a mínim els avantprojectes de reg amb aigües
depurades, dedica el 75% del seu temps als expedients
d’expropiació forçosa. Clar, com comprendrà amb aquestes
condicions el meu antecessor no em va poder fer hereu d’una
carpeta de projectes per sotmetre al ministeri per captar els fons
que jo lament moltíssim tenir quantificats en 400 milions,
segons em va dir el sotssecretari, i no en 700, però vaja,
intentarem que siguin 700 i faré ús del Diari de Sessions per
argumentar-ho.

En qualsevol cas el problema és que en aquest moment no
hi ha projectes, hi ha idees, naturalment, i hi ha esquemes, però
necessitam més braços i més caps per poder dur endavant
projectes que són realment molt importants. 

I jo li agraesc les manifestacions de coincidència que hi ha
hagut, mantenc les discrepàncies que hi hagi d’haver, que són
absolutament lícites i convenients per al joc democràtic, i res
més per part meva.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

Una vegada esgotat l’ordre del dia, només queda agrair la
presència de l’Hble. Conseller d’Agricultura. I no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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